
Vores historie
Vi leder og søger i gamle bø-
ger, på internettet, i bibliote-
kets arkiver og hvor vi ellers
kan komme til det; og selvom
vi har været i gang siden 1994,
så finder vi stadig spændende
ting, som vi glædes over at vi-
derebringe til vores læsere.

En tv-udsendelse fik os til at
finde noget om Vangede Bør-
nehjem, en gammel protokol
med en masse referater blev til
en beretning om forældres ini-
tiativer ved Mosegårdsskolen,
og frem dukkede erindringen
om en helt anden form for for-
ældre-elevforening ved sko-
len.

Fastelavn er jo en dejlig årlig
begivenhed, og vi har derfor
også nogle billeder med her
fra i år, og sørme om vi ikke
også havde et fastelavnsbille-
de fra Mosegårdsskolen fra
1957.

Vi er helt sikre på, at der er
masser af mere historie der-
ude, og husk at allerede
1980’erne nu er historie, ja el-
ler senere, man glemmer nemt
at der lige er smuttet en 20-30
år siden man var ung, og så er
det på tide at få fortalt om sine
oplevelser.

Der er ikke noget som en god
skolehistorie, og vi vil her på
avisen gerne viderebringe
endnu flere beretninger fra je-
res skolegang her i Vangede –
og gerne fra alle Vangedes
skoler. Vi har gennem årene
fået pænt med bidrag fra og
omkring Mosegårdsskolen og
det er måske helt naturligt at
opmærksomheden samles om
en skole, som ikke er der me-
re, men mon ikke at de gamle
elever fra Bakkegård, Tjørne-
gård og Munkegårdsskolerne
også har nogle både sjove og
spændende skolehistorie, som
vi kan bringe til læserne. Så vi
opfordrer jer til at dykke ned i
minderne og få nedskrevet je-
res oplevelser og sende dem til
os; og husk meget gerne sam-
men med billeder.

Vi indbyder jer derfor til en
lokalhistorisk snak i Vangedes
Venners Café Caféen – se me-
re på side 3.

Vi ønsker alle et
blomstrende forår
Susanne og Allan

Forår 2018
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Galleri med mere
Der har nu længe været arbejdet
i den tidligere Sweetie-butik. Vi
har haft en snak med den nye in-
dehaver af butikken, Charlotte
Pontoppidan Møller, som kan
fortælle at der bliver åbnet en
helt ny type forretning til Van-
gede – nemlig et galleri.

Butikken kommer til at hedde
“Stylelab Gallery” og Charlotte
vil i første omgang fylde væg-
gene op med sine egne værker
og har tanker om nogle kurser
for børn i lokalerne.

Charlotte glæder sig til at
komme i gang, men der er me-
get, der skal gøres endnu, så det
bliver først i løbet af foråret.

Børnehjælpsdage flyttet
Efter trykningen af Vangede-ka-
lenderen har det vist sig, at de
bærende kræfter hos DUI, som
står for Børnehjælpsdagene i
maj måned, desværre ikke kan

på de datoer, der står i kalende-
ren. Så I bedes streger lidt og så
skrive Børnehjælpsdagene ind
på fredag den 4. og lørdag den 5.
maj.

Husk også at der er stort lop-
pemarked begge dage og der-
med mulighed for at ting og sa-
ger i dine gemmer kan skifte
ejer og gøre ny glæde i et andet
hjem.

Stadeplads kan købes ca. tre
uger før ved henvendelse i
Vangede Farvehandel.

Nyt kunstværk ved mosen
Mange har undret sig hvad træ-
skulpturen på græsset ved ind-
gangen til Nymosen skulle bru-
ges til. Da der var én, der tog
emnet op på Facebook, tog Kri-
stine Kryger affære, og hun skri-
ver: Den er beregnet til at løbere
og andre sportsfolk kan strække
ud. Sådan lød beskeden fra park
og vej. Det er altså ikke den ven-

tede bænk som skal installeres
på den anden side af Vangede-
vej. Bænken til den nye fritids-
plads er rund i designet. Man
kunne overveje, om den nye ud-
strækningting ikke ville gøre
mere gavn længere nede ved
mosen, hvor flere løbere
kommer forbi. Evt. nede ved le-
gepladsen. Hvad tænker I?

Så, nej, vi har ikke fået et nyt
kunstværk, men et træningsred-
skab.

Følg Vangede Avis på
Facebook, Instagram og
vangede.dk.

Nyt fra Vangede · Nyt fra Vangede ·

Artikler og annoncer afleveres eller sendes til: Vangede Avis, Snogegårdsvej 49, 2820 Gentofte. Tlf. 39 65 74 41. Meget gerne pr.
email: avisen@vangede.dk. Optagne artikler og indlæg dækker ikke nødvendigvis redaktionens holdning. Der tages forbehold for tryk-
fejl, ligesom vi ikke påtager os noget ansvar for følgevirkning af evt. trykfejl.

Biografklubben
Charlotteklubbens Biografklub-
ben inviterer alle, der har tid ved
middagstid om onsdagen, til en
biograftur. Det koster kun med-
lemskab af Biografklubben hos
Charlotteklubben – medlem-
skab for et halvt år med 11 film
koster 350 kr. eller de sidste 5
film for 175 kr.

Charlotteklubben er Gentoftes
seniorklub, hvor vi har det sjovt
og hyggeligt sammen. Hver
onsdag kl. 12 drager klubbens
medlemmer til Gentofte Kino
og ser en film.

Vi har mange andre aktiviteter
som kortspil i klubben, gymna-
stik og Tai Chi, fælles hygge,
foredrag, udflugter, rejser mm.

Næste arrangement er et fore-
drag i Vangede Kirke med Jes-
per Lundorf d. 19. marts.

Du er velkommen til at hilse
på os eller få et program i klub-
huset, Vangede Bygade 55. Vi
har åbent hverdage 10-14 – und-
tagen onsdag.

Eller du kan finde os på
charlotteklubben.dk, på face-
book eller ring 39 68 03 41.

Foto Susanne Böcher

Stort ta’ selv bord
man-torsdag kr. 118
fre-søndag kr. 138

Mad ud af huset
20% rabat
på alle a la carte

Vangedevej 8
2820 Gentofte
Tlf. 39 65 82 80

www.nyzy.dk
Åbent alle dage
kl. 14:00 - 23:00

v/
Fuglegårdsvej 45 · Tlf. 39 75 14 25

Jens Lyngsø og Jacob Høiby

Tilskud fra sygesikringen og “danmark”

Behandling og genoptræning
af muskler, led .

• Idrætsskader
• Rygtræning
• Knæoptræningshold
• Nakke-skulderhold
• Sclerose- og ældrehold.

og ryg

www.fuglegaardsvejfysioterapi.dk

Fuglegårdsvej Fysioterapi



Vangedes historie
Vangedes historie er alt lige fra de gamle fund
fra jernalderen og til det, der skete i går.
Vangede Avis har siden dec. 1994 været med
til at afdække en masse af Vangedes historie
og i 2005 blev det samlet i en bog. Siden har vi
samlet endnu mere – især mange personlige
beretninger. Ved flere lejligheder har vi haft
fornøjelsen af at lave nogle lokalhistoriske
arrangementer – det vil vi nu gøre igen:

Lørdag d. 17. marts kl. 14

Luftfoto af Vangede Bygade, 1971. Det kgl. Bibliotek

i Café Caféen, Vangede bygade 45

Vi vil vise billeder og fortælle om det gamle
Vangede, der vil være noget både fra
30’erne og helt op til årtusindskiftet og vi
indbyder netop til at vi skal snakke for der
må gerne være en masse kommentarer og
jeres egne fortællinger.

Vi vil have gamle kort og billeder med, og
du må meget gerne kigge i gemmerne se,
om du ikke skulle have nogle billeder, der
viser noget af Vangede, og som der så nok
er flere der gerne vil se.

Det er Vangedes Venners Lokalhistoriske-
gruppe, som sammen med Vangede Avis
står for arrangementet, og kan du lide at
arbejde med historie er du velkommen til at
være med i gruppen.

Der er brug for nogen, der er gode til at
indskrive tekst fra gamle skrifter

Der er brug for nogen, der vil skanne
billeder, artikler mv.

Der er brug for nogen, der kan holde styr
på arkivet af billeder og tekster

Der er brug for nogen, der vil interviewe
medborger og skrive deres beretninger

•

•

•

•

Vi skal snakke om

Vangede Kirke

Villabyernes Bio

Brogårdsvej

Vangede
Bygade
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Mosegårdsskolen 1950
Af Allan Andersen, redaktør
I mine gemmer fandt jeg en re-
feratbog fra Mosegårdsskolens
forældrekreds. Den 11. novem-
ber 1950 blev der afholdt foræl-
dremøde på Mosegårdsskolen
med det formål at oprette “Sko-
lekredsen”.

Skolens inspektør Søllested
kunne byde velkommen til de
400 fremmødte forældre. Sølle-
sted fortalte om formålet med
foreningen og læste et forslag til
vedtægter op for skolekredsen.
Vedtægterne blev vedtaget i den
fremlagte form og blandt foræl-
drene blev følgende valgt til be-
styrelsen:

Fru Afdelingsleder Willemos
Larsen, Herr Skuespiller Mo-
gen Davidsen, Herr Købmand
H. Jepsen, Herr Overassistent
Harry Austin.

og til at repræsentere lærerper-
sonalet blev følgende valgt:
Herr Inspektør Søllested, Herr
Viceinspektør Christensen og
Frk. Læreinde Ulla Fogh.

I det følgende år blev der af-
holdt en række arrangementer
9/12-50 Herr Arne Olsen “Par-
vis”
27/1-51 Afrika Filmen
29/1-51 Lodsedler
19/2-51 Skolekommissionens
formand Justitssekretær Krogh
“foredrag om skolenævn”
17/3-51 Broget Aften – Herr
Mogens Davidsen og Herr Ib
Lehmberg m.fl.
31/3-51 Grønlandsfilmen
25/4-51 Elevoptræden
21/6-51 Udstilling af Elevarbej-
de. Fodbold og Langbold mel-
lem Lærer og Forældre
23/6-51 Faneindvielse

Sådan starter en gammel refe-
ratprotokol over Skolekredsens
virke ved Mosegårdsskolen, det
er absolut spændende læsning.
Ind i mellem en lang række af
generalforsamlings referater
dukker der beskrivelser op, som
fortæller om en aktiv skole med
en lang række af foredrag og tit
om lørdagen med stor opbak-
ning fra forældrekredsen ved
skolen. I 1951 besluttede man at
afholde månedlige filmaftener
– foredrag i løbet af vinteren,
der var også overvejelse om at
starte en Basar.

Ja, der var en række filmafte-
ner lørdag kl. 19.30 med f.eks.
Dyre-farvefilm med tone “Stor-
skovens dyr” entre kr. 1,50 og
børn kr. 0,75, “Den eventyrlige
Afrikafærd” Jørgen Bitsch
40.000 km på cykeltur i 20 mdr.

Skolens Lærerråd besluttede
at starte en månedlig Aften –
den første tirsdag i hver måned
kl. 19.30 – hvor skolens lærer-
personale ville være at træffe på
skolen, og hvor forældrene kun-
ne få lejlighed til at tale med
barnets lærere om såvel under-
visnings- som opdragelsespro-
blemer.

Der var stor idérigdom til di-
verse aftener som Diskussi-
onsaften mellem forældre og
lærer om seksualitet og religion,
Elevkonkurrence med 20
spørgsmål, optræden af foræl-
dre, asfaltbal og majfest blev
det også til.

Der var som regel både issalg
og lotteri ved arrangementerne
ligesom der tit afsluttes med
kaffebord. Skolen havde også

jævnlig papirindsamling og her
blev pengene bl.a. brugt til ind-
køb af billeder til skolen.

Der blev også uddelt penge be-
løb både til betrængte familier
og som præmier til elever ved
årsafslutninger.

I 1962 vedtog Skolekredsen at
formanden skulle forsøge at
foranledige at der blev opsat
(lysende) fodgængerskilte i
krydset Herredsvej-Snoge-
gårdsvej. Ved generalforsam-
lingen i 1967 udtrykte forældre-
ne stor tilfredshed med 5-dages
ugen i sommerhalvåret, men de
ønskede den ikke udstrakt til
hele året, ligesom forældrene
heller ikke havde et større ønske
om en vinterferie. Der var stor
uenighed om hjemmearbejdes
omfang, tilfredshed med kon-
taktmulighederne, dog var der
ønsker om flere konsultationer.

Ligeledes i 1967 forlagde Hr.
Helles et af elevrådet i princip-
pet godkendt forslag til fortsæt-
telse og udvidelse af arbejdet
med skolens udsmykning. For-
slaget indebar et samarbejde
mellem lærer, elever og foræl-
dre om denne opgave.

Mange af emnerne til fore-
dragsaftenerne går igen gennem

årene, men det er lidt pudsigt at
de ændrede sig fra egentligt
foredrag til korte oplæg og
gruppedrøftelser ved bordene.
Yderligere ser man at der i 1969
er mere medbestemmelse og
lytten til eleverne, bl.a. refererer
inspektøren elevrådets henven-
delse til Skoleforvaltningen an-
gående spisekortordninger som
Skoleforvaltningen svarer på
med et tilbud om et opholdsrum
for de ældste elever. Herefter
trak elevrådet deres ansøgning
om spisekortordning.

Jeg kan ikke helt se hvornår
man også fik skolenævn ved
Mosegårdsskolen, men i 1971
bliver der lagt op til mere sam-
arbejde mellem Skolekredsen
og skolenævnet.

Protokollen slutter den 6. okt.
1981 med at Skolefonden bevil-
ger kr. 500,- som tilskud til 9.
klasses projekt “Beskrivelse af
Fulton-turen”.

Inge Tastum overdrager teg-
ningsretten af Skolefonden til
skoleinspektør Per Knud Niel-
sen.

Der var nok ikke flere penge
tilbage ved skolens lukning i
1988, men resten af protokollen
er kun blanke sider.

Der slås katten af tønden til fastelavn i gymnastiksalen på Mose-
gårdsskolen i 1957. Foto privateje

T.v foto fra 1. d i 1955 og t.h. foto fra 1. a i 1980. De er stek en
del ændringer i lokalets indretning i de år. Foto privateje.
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Erindringer om Bendt Knudsen
Af Erik Torm, f. 1943, Fhv. skoleleder
Det var i midten eller slutningen
af 50’erne, at Ingrid og Bendt
flyttede ind i lejligheden over
Vangede menighedshus. Adres-
sen var dengang Vangedevej 35.

Den østlige ende af bygningen
var præsteboligen. Vi blev såle-
des nærmeste naboer til Ingrid
og Bendt og fulgte med i deres
liv og så deres døtre Anette,
Helle og Bente komme til ver-
den.

Mellem præsteboligen og kir-
ken var der en asfalteret gårds-
plads med et vaskehus, der også
indeholdt toiletter. Et planke-
værk adskilte vaskehuset fra

tørrepladsen. Det plankeværk
var ideelt som fodboldmål, når
vi fire præstesønner spillede
fodbold på gårdspladsen. Der
var kun tre år mellem os brødre,
og de skarpsindige vil allerede
have regnet ud, at der så må væ-
re et tvillingepar involveret.
Helt fint gik boldspillet, når vi
kunne spille to mod to med en
femte på mål, men det var selv-
sagt ikke uden videre en mulig-
hed.

Hvordan det begyndte husker
jeg ikke, men Bendt, som var 13
år ældre end jeg, må have obser-
veret den helt åbenlyse mangel

på en femtemand, og han har så
på et tidspunkt tilbudt at stå på
mål. Ret hurtigt udviklede det
sig til, at vi skiftedes til at stå på
mål.

Når vi ville spille fodbold og
Bendt ikke var ”på pladsen”, så
gik vi frejdigt op og ringede på

og spurgte om Bendt måtte
”komme ud at lege”. For det
meste var Ingrid meget large
med at lade Bendt ”lege” med
præstens børn. Jeg har aldrig
hørt, at hun brokkede sig over
det, og vi havde gennem nogle
år mange fornøjelige timer påAnette og Peter. Foto Privateje

Uffe og Erik spiller fodbold 1956. Foto Privateje

Emil Nielsens Smedeværksted A/S
Mesterlodden 33, 2820 Gentofte

www.smedevaerksted.dk

på Vangede Bibliotek.

Jesper Dalhoff læser højt af
udvalgte forfattere. Der er rig
mulighed for at tale med om
teksten.

– Alle er velkomne

Forfatterfredag
hver fredag kl. 14-16
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pladsen, indbefattet hvad der
følger af fodboldspil på hårdt
underlag mellem bygninger:
knuste ruder, hullede bukser og
ofte sår på albuer og knæ.

I præstegården fik vi først et
fjernsyn ved mine forældres
sølvbryllup i 1961, så da Henry
From og sølvholdet spillede
fodbold ved olympiaden i Rom i
1960, var præstegården ikke le-
veringsdygtig. Oppe på første
sal var man bedre vant. Det var
et hjem med fjernsyn, og Ingrid
og Bendt åbnede gladelig deres
døre for os drenge, som så fik
det hele med, indbefattet Henry
Froms tyggegummi på opstan-
deren før han klarede et straffe-
spark.

De Ingrid begyndte at strikke
med strikkemaskine blev jeg en
af de første kunder. Jeg fik hen-
de til at strikke mig en sweater i
gyldne efterårsfarver, som jeg i
mange år havde stor glæde af.

I november 1964 flyttede jeg
fra Vangede for at aftjene min
værnepligt i Næstved, og senere
begyndte jeg at læse til lærer i
Haslev. Men min kontakt med
Bendt stoppede ikke der. Jeg
havde været aktiv spejder gen-
nem min barndom og ungdom i
Vangede. Kort før jeg forlod
Vangede var Bendt blevet over-
talt til at bliver leder hos spej-
derne. Når der var sommerlejre
fortsatte jeg med at dukke op.
Også ved jubilæumsfester var

jeg med som gæst. Så genså jeg
Bendt. Det var altid hyggeligt at
mødes, og gamle minder blev
opfrisket.

Sidste gang jeg mødte Bendt,
var i juli sidste år hjemme hos
ham selv på Nybrovej. Jeg vid-
ste naturligvis ikke, at det skulle
blive sidste gang, jeg så Bendt.
Vi havde en herlig eftermiddag,
hvor vi så på gamle fotos, både
mine medbragte og Bendts hi-
storiske samling af fotos fra
Vangede. Bendt øste af sine
mange erindringer og jeg bidrog
med mine. Og jeg fik lov at lyd-
optage det hele, så jeg nu kan
sidde og lytte til Bendts beret-
ninger; vemodigt med alligevel
livsbekræftende for Bendt har
sat sig spor hos mange også hos
mig, og de vil leve videre.

Ære være Bendts minde!

F i l m  kan  s e s  i  d i n  l oka l e  b i o g ra f

G e n t o f t e g a d e  3 9  · Te l e f o n  3 9  6 5  3 3  5 0

Køb/bes t i l  b i l l e t te r
på  ne t te t
www.gento f tek ino .dk

Cirkeline, Coco og det vilde næsehorn
En mand ser rødt Så længe jeg lever

Loving Vincent Vores livs ferie
You were never really there Hulemanden Sten

Happy End Lucky The Post

H

H

H

H H

Knud og Helge spiller fodbold ca. 1958. Foto Privateje Dan Turèlls Plads
Vangede Bygade 39
2820 Gentofte

29 28 57 60

www.torpglas.dk

Glarmesterfirmaet

Torp GlasBoligforbedringer
HUSK håndværkerfradrag

Kvalitetshåndværk siden 1902

bi l ledindramning
drivhusglas
sol f i lm
brusenicher
sikkerhedsglas
energiglas
facadeglas
spej le

Fodbold 1959. Foto Privateje

Tlf.
Bil

39 68 05 56
40 34 85 56

Tom Christiansen

Snedkermester

Mesterlodden 30
2820 Gentofte

email@
www.snedkermesteren.dk

snedkermesteren.dk

VANGEDE BLOMSTER

VANGEDE BYGADE 56 TV
2820 GENTOFTE
TLF. 23 44 17 90

WWW.VANGEDEBLOMSTER.DK

BLOMSTER, BRUGSKUNST
& DELIKATESSER

FysioDanmark Gentofte Fysioterapi er specialister inden for:

Læs mere på
www.gentoftefysioterapi.dk
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Til minde om Bendt
Mange mennesker kommer gennem vores
liv. Nogen sætter sig godt fast – sådan én var
Bendt Goltz Knudsen. Han var et utroligt
varm menneske, som gladelig delte ud af bå-
de historier og smil.

Bendt blev gennem årene til en meget
personlig ven af os, og vi har nydt mange
timer sammen, både i hans lejlighed på
Nybrovej og når han traskede helt ned til os
på kontoret – de sidste år med sin rollator.

Der er også rigtig mange Vangede-borge-
re, der har nydt at få en hyggelig og tit sjov
snak med Bendt på hans daglige ture rundt
i Vangede.

Bendt nød at kunne komme rundt med sin
rollator og tog også mange ture rundt i Ny-
mosen. Når vi spurgte, om han nu havde
sin telefon med, hvis han nu fik brug for
hjælp, så svarede Bendt, at det behøvede
han ikke, for skulle han falde om i Vange-
de, var der altid en Vangede-borger, der var
parat til at hjælpe.

Bendt var en af de rigtige Vangededren-
ge, født i 1930 og opvokset med losseplad-
sen, batterifabrikken, grusgraven, og han
har dermed været med i en periode, hvor
Vangede virkelig har forandret sig. Bendt,
hvis far var kirketjener ved den gamle kir-
ke, er født i det gamle stråtækte hus på
Vangede Bygade, som i dag huser Charlot-

teklubben. Vi mødte tit Bendt, når han sad
oppe på toppen af bakken, kiggede ned på
huset og tænkte tilbage til sine drengeår.

For nogle år siden havde vi nogle udflug-
ter til det gamle vandtårn på Ræveskovvej,
og da vi fortalte Bendt om det, glødede det
i hans øjne, mens han sagde, at det ville
han gerne opleve, og med lidt fælles hjælp
fik vi både Bendt og rollator op i tårnet –
og sikke en skøn tur, vi havde. Bendt blev
vildt overrasket over, at han derfra kunne
se hele sit dejlige Vangede, og vi andre fik
en masse fortællinger om det, han kunne
genkende.

Sammen med sin Ingrid fik han tre piger.
Selvom Bendt var lille af statur, syntes han
to meter høj når han talte om “mine piger”.
De sidste år, hvor kroppen ikke altid ville
som han ønskede, blev det en fast vending:
“De passer godt på mig”; og man var ikke i
tvivl om, at han følte sig i gode hænder hos
døtrene.

Bendt har gennem mange år bidraget med
artikler og oplysninger til Vangede Avis. I
sommeren 2017 fik vi samlet alle de små
historier til én artikel – den kan læses i Van-
gede Avis nr. 91.

Vi er utroligt kede af, at vi nu ikke har
Bendt mere og kommer til at savne ham. Vi
vil savne at kunne ringe til ham for at høre

om, hvor en bestemt butik lå, men vi vil og-
så savne hans dejlige smil, de varme knus
og hans vidunderlige væsen.

Æret være hans minde

Kærlig hilsen
Allan og Susanne

42
76

1
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www.kjeldhansen.dk

vvs

Butik og udstilling

Bad og modernisering

Skifer · tegl · paptag

VVS service
m. døgnvagt

www.byggaranti.dk

Søborg Hovedgade 14 A
2770 Dyssegård
Telefon 39 65 39 65

Ide-Huset
For ca. 20 år siden, helt præcist år
1997 dannede en gruppe pensio-
nister i Gentofte Kommune en
forening. Anledningen var et Pro-
jekt under Socialministeriet. “Æl-
dre hjælper Ældre” Det førte til
opstarten af en Besøgstjeneste.

Så var foreningen i gang. Snart
modnedes nye tanker. Hvad med
et træværksted? Der blev arbej-
det på sagen, og allerede året ef-
ter, 1998, kunne man begynde et
værksted. Nye tanker og ideer,
film og video. 2000 var endnu et
værksted i gang: Ide-video.

Foreningen begyndte sit liv i
Charlotteklubbens lokaler på
Vangede Bygade. Da Charlotte-
klubbens hus brændte i decem-
ber 1997, rykkede Ide-video ind
i DUI’s træhytte på “Fortet” og
senere til kælderen på Nymose
Have, hvor lokalerne skulle de-
les med Rygskolen. Begge ste-
der skulle alt udstyr og alle ma-
terialer pakkes frem og sættes
tilbage hver dag.

Stor blev glæden, da vi fik til-
budt egne lokaler i den gamle

Mosegårdsskoles drengetoilet-
ter. Vi gik i gang med ombyg-
ning og indretning.

2002 flyttede vi ind i de nye lo-
kaler, og foreningen fik navnet
Ide-huset.

2006 modtog Ide-huset Gen-
tofte Kommunes Kulturpris.

I dag er foreningen vokset og
har nu små 100 medlemmer,
fordelt på mange forskellige ak-
tiviteter.

Vi har et dejligt værksted med
mulighed for at lave alt fra fug-
lekasser til avancerede trædre-
jerarbejder. Her findes “alt i
værktøj m.m.” – og en hyggelig
hjælpsom stemning.

Vi har også en Data-stue, hvor
man hjælper hinanden med de
vanskelige nye medier. Her kan
man have sin egen bærbare eller
ipad med eller benytte Ide-hu-
sets udstyr.

På video-værkstedet sker der
også spændende ting. Utallige
dias, fotos, gamle smalfilm og

videoer er blevet digitaliseret og
dermed bevaret til brug på de
medier vi har i dag.

Vi har stadig vores besøgstje-
neste, der startede det hele, men
har også udvidet med en tele-
fonstjerne. Begge tjenester kø-
res af frivillige foreningsmed-
lemmer og er for alle borgere i
Gentofte Kommune, der føler
behov for enten jævnlige besøg,
eller et dagligt tryghedsopkald.

Konceptet er “Ældre hjælper
Ældre”
Vi har ikke egentlig undervis-
ning, men der er altid nogen, der
ved og kan lidt mere og er villige
til at give en hjælpende hånd.

Hver dag summer huset af ak-
tiviteter og liv, ikke at forglem-
me en god kop kaffe og det hyg-
gelige samvær.

Selvom vores plads er begræn-
set, har vi stadig plads til nye
aktive pensionister. Alle er vel-
komne.

en åben, engagerende og nutidig Kirke,
hvor der er rart at være, for alle

en åben, engagerende og nutidig Kirke,
hvor der er rart at være, for alle

Påskegudstjenester i Vangede Kirke:
Lørdag d. 24. marts

Palmesøndag d. 25. februar

Skærtorsdag d. 29. marts

Langfredag d. 30. marts

Påskedag d. 1. april

2. Påskedag d. 2. april

kl. 10.00
Børnegudstjeneste med dåb.
Efterfølgende ægge-jagt! (og det er chokoladeæg,
der jages efter). Ingen tilmelding, bare kom!

kl. 10.30 ved
Kasper Morville.

kl. 17.00 ved Camilla
Munch. Efterfølgende er der påskemiddag med
lammesteg, brød og bitre urter. Tilmelding på
kirkekontoret fra d. 8. marts. Pris for middag 50 kr.

kl. 10.30 ved
Kasper Morville.

kl. 10.30 ved Camilla Munch

kl. 10.30
ved Kasper Morville

Eftermiddagsmøde.
Onsdag d. 7. marts kl. 14.00
Eftermiddagsmøde med udsyn!
Louis Hansen fortæller om
munkerepublikken Atos.
Et sted kun for mænd.
Kvinder er velkomne til foredraget.
Kaffe og kage 20. kr.

Kirkens fødselsdag.
Søndag d. 18. marts kl. 10.30
Vangede Kirke fejrer fødselsdag.
Festlig gudstjeneste med
efterfølgende frokost.
Skønt samvær og underholdning.
50 kr. for frokosten.

Aftenforedrag.
Onsdag d. 28. februar kl. 19.30
Foredrag om forlystelseslivet i det gamle
Charlottenlund.
Muntert causeri ved Jørgen S. R. Nielsen.
Musikalske indslag.
Kaffe og kage 20 kr.

– Vi mødes ved Café Caféen,
Vangede Bygade 45 og går ca.
en time.
Få et gå-kort, og når du har 10
stempler giver caféen en gratis
kop kaffe.

Læs om vores ture og se
billeder på gåturs-bloggen
vvgaatur.blogspot.dk

Gåtur
hver lørdag kl. 11-12
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Huset på Fuglegårdsvej 11 blev opført af Grosserer Frederiksen i
1906-7, men overtaget af Revisionschef Louis Kold-Christensen i
1910. Foto fra omkring 1920 med Louis Kold-Christensen foran
huset mens børnene står på altanen. Huset blev i 1935 indrettet
til “Vangede Spædbørnshjem” af sygeplejerske Inger
Christensen. I 1947 blev ejendommen omdannet til vuggestue –
stadig med Inger Christensen som forstander. I dag er der
‘Vuggestuen Fuglegården’ i ejendommen.
I 1948 blev der indrettet “Frelsens Hærs Hjem for spæde Børn” i
ejendommen på Fuglegårdsvej 45 (hvor der i dag er fysioterapi).
Foto fra Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte.

Tegning af huset fra weblager.

Kilder weblager og Gentofte Kommunes Vejviser

Abent: Alle dage kl. 14.00-22.00

Phoenix Running Sushi
Vangede Bygade 96
Telefon 39 65 89 88

Alle dage kl. 17.00-21.30

Running Sushi

TAKE-AWAY VED AFHENTNING10% RABAT

www.phoenixrunningsushi.dk

168,- 188,-
man-tors fre-søn

Spis alt hvad du kan

børn under 12 år halv pris

TAKE
AWAY

Vangede i gamle dage
– Vangede Spædbørnshjem
Vi sad en aften og kiggede TV, hvor der kort blev nævnt Vangede
Børnehjem.
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Det sker i Vangede
Faste ugentlige aktiviteter
Hver tirsdag kl. 16-18 Strikkeklub
Hver fredag kl. 14-16 Forfattere om fredagen
Hver lørdag kl. 11-12 Gåtur

Februar
Onsdag d. 28. Fællessang kl. 19
Vangedes Venner indbyder til fællessang i Café Caféen.
Anders fra biblioteket kommer og spiller til vores lystige sang

Marts
Fredag d. 2. Leif Sylvester
Et biblioteksarrangement – er udsolgt
Tirsdag d. 13. En aften med Grønland

I forbindelse med at Gentofte Kommune i år er UNICEF By, har
Vangedes Venner fået arrangeret besøg af nogle unge mennesker
fra Scoresbysund og Ammassalik i Grønland, der vil optræde med
sang, musik, både traditionelle og nyere ting samt også strubesang
og trommedans.
Fredag d. 16. Fællesspisning*
VV indbyder til fællesspisning Café Caféen – se nærmere om me-
nu tilmelding på Vangede Venners hjemmeside.
Lørdag d. 17. kl. 14 Lokalhistorie
i Café Caféen – se mere side 3

April
Fredag d. 6. Fredagsjazz kl. 19 · Spisning kl. 18*
i Café Caféen. Blå Mandag Jazzband

Syv mands orkesteret optræder med festligt og underholdende
jazzmusik. Besætningen er trompet, basun, klarinet, piano, banjo,
bas og trommer.

Blå Mandag Jazzband er et traditionelt Dixieland Jazzband, som
har levet sammen i 35 år. De opfylder gerne ønsker! Glæd jer til et
humørfyldt jazzsamvær.
Onsdag d. 11. Vangedes Venners generalforsamling
Onsdag d. 18. Fællessang
Vangedes Venner indbyder til fællessang i Café Caféen.
Anders fra biblioteket kommer og spiller til vores lystige sang
Fredag d. 20. Fællesspisning*
Vangedes Venner indbyder til fællesspisning Café Caféen – se
nærmere om menu tilmelding på Vangede Venners hjemmeside.

Maj
Fredag den 4. og lørdag den 5. Børnehjælpsdage
Loppemarked og underholdning. NB! forkert dato på ‘køleskabs-
kalenderen’, der er uddelt i butikkerne.

Juni
Torsdag d. 7. til søndag d. 10.
Fest og kulturdage i Gentofte Kommune
Fredag d. 29. Fællesspisning*

Se flere aktiviteter på www.vangede.dk * Husk tilmelding vvspisning@gmail.com

Vangede Venners sponsorer

Den sidste afsked være tryg og værdigskal

Bedemanden i Gentofte

Vangede Begravelser
·
·
·

Professionel rådgivning og service
Certificeret bedemænd
Faste priser uden overraskelser

www.cphbegravelse.dk · Tlf. 70 22 24 46
Vangedevej 129 • 2820 Gentofte • info@cphbegravelse.dk
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MEFA
Af Allan Andersen
I 1986 var vi en gruppe forældre
til elever på Mosegårdsskolen,
der startede en forældre/elevfor-
ening – MEFA. Vi endte med at
råde over hele skolen tirsdag og
torsdag aften, hvor ca. 200 for-
ældre/elever og nogle få lærere
brugte skolen til alle mulige ak-
tiviteter. Mange spillede på de
otte bordtennisborde i aulaen.
Vi havde flere hold med gymna-
stik og indførte forældre/barn
gymnastik under ledelse af en af
skolens lærer – Peter Sjøholm.
Vi kom under fritidsloven, og da
vi havde mange børn med til ak-
tiviteterne fik vi et tilskud pr.
hver time børnene var aktive,
det gav nok til at vi kunne lønne
læreren og sammen med kontin-
gentet var det også muligt at kø-
be diverse redskaber, som sko-
len så også kunne have glæde af
i dagtimerne.

I den anden gymnastiksal spil-
lede flere hold badminton. I mu-
siklokalet havde en blandet ska-
re af forældre og elever samt en

enkelt lærer dannet et hold, som
spillede sammen, og her fik de
også glæde af tilskud til indkøb
af instrumenter som skolen ikke
have med i budgettet.

I keramikkælderen blev der
under vejledning af en forælder
skabt nogle figurer til at pynte
med derhjemme. I filmlokale
viste vi film til børn og barnlige
sjæle en lørdag hver måned. Det
kostede 10,- at være med hele
året, og da ikke alle lejligheder i
Vangede havde bademulighe-
der, var der flere, der kom og be-
nyttede badefaciliteterne, det
var en del billigere end at gå i
svømmehalen.

Nede i hjørnet af aulaen kunne
man altid finde en af de foræl-

dre, der havde vagten. Her kom
der tit et barn, der bare havde
brug for at sidde på skødet og
blive lyttet til, så selv om det
kunne være hårdt at skulle af
sted flere gange om ugen, så
havde man noget værdifuldt
med hjem hver gang. Det andet
år lykkes det os igen via tilskud-
det over fritidsloven at have
penge til at betale en ung mand
for at tage vagten de to dage om
ugen. Vi andre kom så bare for-
bi og hjalp lidt til.

Jeg arrangerede bl.a. en fod-
bolddyst mellem områdets sko-
ler – et helt fantastisk arrange-
ment, hvor jeg havde fået Frisco
Is til at give is til alle eleverne
på den skole, der vandt. Det

blev heldigvis Mosegårdssko-
len – sikken oplevelse at stå der
i skolegården og dele is ud. Der
var knap 300 eleverne på skolen
på det tidspunkt.

Et år lavede vi et karnevals-
hold. Vi havde øvelse i aulaen
med en danselærer, som tilbød
sin assistance, og i håndger-
ningslokaler blev der lavet de
flotteste kostumer. Musikken
blev klaret med nogle stortrom-
mer m.m. fra musikfolkene og
til pinse var vi klar. Vi var nok
300, der startede fra Mose-

Der blev øvet dansetrin og syet dragter
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gårdsskolen og gik ned igennem
Vangede og op til Vangede Sta-
tion, hele vejen med eskorte af
politimotorcykler. Vi havde fået
tilladelse fra Pinsekarneval-or-
ganisationen i København til at
være med, vi skulle bare komme
med tog til Østerport og så gå
derfra til Kongens Have. Vi
fyldte en del togvogne og havde
derfor også sikres os hos DSB,
at vi kunne komme med, tror der
var indsat ekstra tog. Det gik
utroligt flot, men på Østerport
Station var det ved at bryde
sammen. Vi stod i kø i næsten
en time før vi kunne få lov til at
gå videre. Vores hold stod i

gangtunnellen under Østerbro-
gade, men det var fint, da det
var begyndt at smådryppe. Men
for Søren hvor trommerne lar-
mede i tunnellen og man kunne
ikke komme væk. Dog fik vi en
stafet igennem vrimlen, han
drog til Daells Varehus for at
prøve at skaffe nogle paraplyer;
de var desværre udsolgt, så vi
mødte ham på vejen med et par
parasoller, de var så vores sam-
lingspunkt i Kongens Have. Det
var en festlig dag, hvor Vangede
markerede sig i København.

Desværre stoppede alle disse
aktiviteter da Mosegårdsskolen
blev nedlagt i 1988.

Uddeling af is

Find os på
facebook

Dag til dag
levering på

reperationer

Vangede Bygade 39 · Tlf. 31 11 12 41
Åbent: Hverdag 10.00-17.30 · Lørdag 10.00-14.00

Vi har stadig den smarte
Hövdinghjelm.

Den fungere som en
airbag i en bil. Men den

ødelægger ikke
frisuren. Før 2299,-

nu 1999,-

Thomsens Cykler...
Vangedes cykelforretning!

Gazelle Paris
Normalt 6199,-

nu kun
SPAR 1000,-

Det er billigere end på
nettet!

5199,-

Kom ned ogprøv den

Kontakt
Motionskonsulent Mikael Bellesso Noes
Telefon 39 98 88 23 elle mail mino@gentofte.dk

Kurset er gratis.
Kurserne foregår i mødelokalet i kælderetagen på
Ordruplund, Hyldegårds Tværvej 12, 2920
Charlottenlund
For yderligere information, kan du kontakte

Du kan læse mere om kurserne på
www.sundhedigentofte.dk www.patientuddannelse.info.

Forebyggelseskonsulent Elsebeth Schmith
forebyggelsesafd.th@gentofte.dk

39 98 88 25 / 39 98 88 30
på mail
eller på telefon
i tidsrummet mandag- torsdag 10-14

Tilbud om gratis hjælp til selvhjælp – kursus

Lær at tackle angst & depression

Diabetesforløb

mandage 16.4., 23.4., 30.4., 7.5.,
14.5. og tirsdage 22.5., 29.5.
7 mødegange

Schioldannsvej 31
2920 Charlottenlund

Tranehaven

Har du spørgsmål eller ønsker du tilmelde dig, så
kontakt os pr. mail eller tlf. 40 12 92 72

at
rmb@gentofte.dk

Fleksibelt rygestopprogram

Vi glæder os til
at møde dig

Har du lyst til at kvitte smøgerne,
men mangler lidt hjælp

torsdage klokken 16.00-17.30
Kom & Kvit afholdes alle

KOM & KVIT er effektivt,
fleksibelt og gratis

bortset fra helligdage

og ferie på Tranehaven,

Schioldannsvej 31

2920 Charlottenlund.

Motionsvejledning
Ønsker du at komme i gang med motion

få vejledning

, men er du

i tvivl om, hvilken motionsform der passer til dig, eller

hvordan du kommer i gang, så har du mulighed for at

af motionskonsulenten.
Vejledingen kan ske ved et møde, via telefon eller per

mail.

Forløbsprogram for Type 2 diabetes
Har du lige fået at vide du har type 2 diabetes, eller er i
risiko for at få det, kan du få et forløb over 12 uger med:

Kostvejledning
Træning
Undervisning i din sygdom
Rådgivning om motion efter forløbet

Du skal blot have en henvisning
til Tranehaven via din egen læge.
For yderlige information kontakt

sendt

•
•
•
•

Tlf.: eller mail
Forløbskoordinator Elsebeth Schmith

39 98 88 25
forebyggelsesafd.th@gentofte.dk
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Forårets Filmiske Fristelser i Gentofte Kino
for perioden marts - maj 2018
Der er bare så mange herlige
fornøjelser blandt forårets film,
så det har været svært at bringe
et lille udpluk, men hermed et
par små håndfulde visuelle her-
ligheder:
Cirkeline, Coco og det vilde
næsehorn, premiere d. 1. marts

Cirkeline får en hjerteveninde
med prinsessenykker, og Ingolf
møder et næsehorn, der er træt af
at være den lille. Sammen tager
de på en rejse, der lærer dem, at
det ikke altid er lykken at være
den, der bestemmer, og at selv et
lillebitte næsehorn kan vise sig at
være en meget stor helt.
En mand ser rødt, d. 8. marts
Kirurgen Dr. Paul Kersey er
vant til at se resultaterne af vol-
den i Chicago i hans operations-
stue. Da det er hans kone og dat-

ter, der er blevet ofre for et vol-
deligt overfald, brænder Paul ef-
ter at få hævn. Men er den død-
bringende selvtægtsmand en be-
skyttende engel eller bare endnu
en voldelig kriminel?
Så længe jeg lever, 8. marts
En dramatisk, humoristisk og
poetisk rejse gennem musikeren
John Mogensens liv. Vi følger
ham fra barndommen til gen-
nembrudet med Four Jacks for
så at gå i glemmebogen – og i
hundene – indtil han pludselig
brager igennem med sit enorme
gennembrud i 1971 med “Der er
noget galt i Danmark!”.
Loving Vincent, d. 15. marts

150 kunstnere har malet hvert
eneste af de malerier, der kræve-
des til filmens 65.000 frames.

Resultatet er en farvestrålende,
fascinerende og rørende beret-
ning om Vincent van Gogh.
Vores livs ferie, d. 15. marts
Ella og John stikker – til deres
voksne børns overraskelse – af i
en gammel autocamper og kører
ud på Route 1 mod Hemingways
hus i Key West. En moden road-
movie, der både leverer gode
grin og stof til eftertanke.
You were never really there,
premiere 22. marts
Joe er en brutal og martret vete-
ran, der arbejder som lejemor-
der, og som kun accepterer jobs
med moralsk værdi. Hans fore-
trukne våben er en hammer. Da
en senators teenagedatter bliver
kidnappet, hyres Joe til at op-
spore hende. Joes mission fører
ham dybt ind i en korrupt og ul-
travoldelig underverden.
Hulemanden Sten, d. 22. marts
En forhistorisk komedie om
Sten og Grøffe, der bor i et lille
stenaldersamfund med en flok
excentriske typer.

Happy End, d. 28. marts
Fermt dissekerende hudfletnin-
ger af det bedre borgerskab. Den
lettere samspilsramte familie
Laurent, som desperat forsøger
at opretholde facaden, mens
verden bogstavelig talt ramler
sammen omkring dem.
Lucky, d. 5. april
En åndelig rejse, hvor vi følger
den 90-årige kæderygende ate-
ist, Lucky og alle de andre
mærkværdige karakterer, som
bor i den afsidesliggende lille by
i den amerikanske ørken.
The Post, d. 5. april
Denne sande historie om de så-
kaldte Pentagon Papers.

Glædelige fornøjelser! Vi ses i
mørket!

Hyggelige hilsener,
Erik Hamre

Gentofte Kommune Vi glæder os til
at møde dig

Få inspiration til at
gøre det sunde sjovt

Det er muligt at få et sundere liv med mere
energi og samtidig drikke et glas rødvin eller
indtage ynglingschokoladen .
Mød op til en aften,

vi sætter fokus på vanerne, de sunde og
de mindre sunde,

der vil være oplæg om kost, rygning,
alkohol, motion og stress,

vi fortæller om de mange tilbud vi har til
borgere i Gentofte Kommune.

torsdag d. 1. marts kl. 17-19 på
Hellerupvej 22, 2900 Hellerup.

til rmb@gentofte.dk senest d. 26/2
2018 og angiv hvor mange I kommer, så
modtager I information om muligheder ift.
parkering og offentlig transport.

i ny og næ

der vil være mulighed at prøve en
tanitavægt og

hvor

hvor

hvor

Tid og sted:

Tilmelding

hvor

Sunde vaner behøver ikke
at være kedelige og frelste
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Vangede/ Dyssegård

Områdets mest
sælgende
ejendoms-
mægler*

Vælg en mægler
med indgående
lokalkendskab.

*) Jf. Boligsiden.dk,
find mægler
d. 31.12.2016

Vangede/ Dyssegård
39 40 80 90 · vangede@danbolig.dk

Frisør Koca

Man. 9.00-17.00
Lør. lukket
-fre.

v/ Güner Koca
Brogårdsvej 102

Tlf. 39 65 34 76

Strikkehygge
hver tirsdag kl. 16

Medbrig strikketøj eller andet
håndarbejde til en hyggelig efter-
middag i Café Caféen.

Har du lyst til at prøve kræfter
med at strikke dine egne karklude,
så har vi garn og strikkepinde.

Fastelavnsfoto 2018 – se flere billeder på vangede.dk
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Butikkernes åbningstider– februar 2018
Clinique Golé Tlf. 60 54 14 33
mandag 11.00-19.00
tirsdag-onsdag 10.00-18.00
torsdag 12.00-20.00
fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00

DanBolig Tlf. 39 40 80 90
mandag 12.00-17.00
tirsdag-torsdag 9.00-17.00
fredag 9.00-16.00
søndag efter aftale

Danske Bank Tlf. 45 12 13 90
Hæveautomat
Rådgivning i Gentoftegade

Diligencen Tlf. 39 68 01 78
mandag-onsdag 13.00-22.00
torsdag-fredag 11.00-02.00
lørdag 10.00-02.00
søndag 10.00-20.00

Floristen Tlf. 39 65 57 41
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 9.00-14.00

Frisør Konrad Tlf. 31 36 31 36
tirsdag 9.30-17.30
onsdag 9.30-14.00
torsdag 9.30-17.30
fredag 8.00-17.00
lørdag 9.00-13.00

Frisør Totten
Tine Gram Tlf. 39 65 71 35
Anette Grevad Tlf. 30 23 83 13
mandag-torsdag 9.00-17.30
fredag 9.00-13.30

Geisler & Rønne Tlf. 39 42 99 90
mandag-torsdag 10.00-17.00
fredag 10.00-16.00
søndag 10.00-12.00

Glarmester Torp Tlf. 29 28 57 60
tirsdag-fredag 14.00-16.00

Glas- og Fugemesteren Tlf. 40 94 17 57
mandag-fredag 8.00-17.00

home Tlf. 38 41 39 30
mandag 11.00-17.00
tirsdag-torsdag 9.00-17.00
fredag 9.00-15.00
søndag efter aftale

Ismageriet Tlf. 60 10 40 40
mandag-fredag 11.00-22.00
lørdag 10.00-22.00
søndag 11.00-22.00

IKEA Tlf. 70 15 09 09
Alle dage 10.00-21.00

Kirken, Vangede Kirke Tlf. 39 96 22 90
mandag-fredag 9.00-16.00
kontoret: tirs-ons 9.00-12.00

torsdag 15.00-17.00
fredag 8.00-12.00

Klinik Naturligviis Tlf. 26 70 52 04
mandag-fredag 9.30-17.30
lørdag i lige uger 9.00-13.45

Malermester Elligsøe Tlf. 39 65 05 40
mandag-fredag 7.30-16.30

Matas Tlf. 39 65 33 22
mandag-fredag 10.00-18.00
lørdag 10.00-15.00

Mezzaluna Pizza Tlf. 39 90 25 25
mandag-lørdag 11.00-21.30
søndag 12.00-21.30

Netto
mandag-søndag 8.00-22.00

Ny Zi Yang Restaurant Tlf. 39 65 82 80
mandag-søndag 14.00-23.00
Ta’ selvbord 17.00-22.00

PizzaMed Tlf. 39 65 02 12
søndag-torsdag 11.00-22.00
fredag-lørdag 11.00-02.00

Phoenix Running Sushi Tlf. 39 65 89 88
mandag-søndag 14.00-22.00

Skjold Burne Tlf. 39 65 34 00
mandag-fredag 9.30-18.00
lørdag 9.00-15.00

Super Brugsen Tlf. 39 48 17 10
mandag-søndag 8.00-20.00

Thomsens Cykler Tlf. 31 11 12 41
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-14.00

Vangede Apoteksudsalg Tlf. 39 65 46 00
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 9.30-13.30

Vangede Avis Tlf. 39 65 74 41
mandag-fredag 11.00-16.00

Vangede Bibliotek Tlf. 39 98 57 60
mandag-torsdag 11.00-17.00
fredag 11.00-15.00
lørdag 10.00-14.00
selvbetjening alle dage 06.00-24.00

Vangede Begravelse Tlf. 70 22 24 46
døgnåbent

Vangede Blomster Tlf. 23 44 17 90
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-15.00

Vangede Byg og Kloak Tlf. 22 44 72 66

Vangede Farvehandel Tlf. 39 65 10 26
Farve · Tapet · Isenkram
mandag-fredag 10.00-17.30
lørdag 10.00-14.00

Vangede Kiropraktik & Sundhed Tlf 73 70 98 00
Mandag 08.00 - 15.00
Tirsdag 12.00 - 18.00
Onsdag 08.00 - 12.00
Torsdag 12.00 - 18.00
Fredag 08.00 - 14.00

Vangede Pizza & Grill Tlf. 39 65 70 76
mandag-fredag 11.00-22.00
lørdag-søndag 12.00-22.00

Wieth Dans Tlf. 39 65 31 07

Alle disse butikker/virksomhe-
der er medlemmer af Vangede
Bycentrum. Medlemsbutikkerne
kan du kende på, at de har dette
mærke siddende i deres ruder.

Åbningstider

Tlf.: 39 68 01 78

mandag-onsdag
13 - 22

torsdag-fredag
11 - 02

lørdag
10 - 02

søndag
10 - 20

v/Vibeke Bertrand
Vangede Bygade 39

Tlf. 39 65 57 41

Alt i binderi
man-fre 10.00-17.30

lørdag 9.00-14.00

Se mere om butikkerne på www.vangede.dk


